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Kommissorium for DAF Masters komite  

Formål 
Komiteen skal som fagligt rådgivende organ understøtte DAF’s bestyrelse for at sikre implementeringen af 
forbundets vedtagne strategiplan på områder, der vedrører masters i dansk/international atletik og 
motion. Komiteen skal varetage DAF forbundsmappe i forhold vedr. masters. 

Strategiplansmål 
• Klubudvikling – via videndeling og ’plug-and-play’ løsninger 
• Reform af mesterskabsprogram gennem udvikling af nye stævneformater på stadion 
• I perioden 2018-2019 føres der drøftelser i Nordisk Kongres om anerkendelse af Nordic Masters 

Athletics Commitee. Efterfølgende forhandles om optagelse af nordiske masters mesterskaber i Nordic 
Handbook og mandat til at beslutte ændringer heri.  

Kerneopgave 
• Sikre at tiltag og aktiviteter, igangsat af komiteen eller tilknyttede projektgrupper, sker i 

overensstemmelse med DAF Strategiplan og budget 
• Varetage ændringsforslag til forbundsmappens afsnit 11*, 14 og 15 

*Afsnit 11 varetages af Masters-, Børne-unge og Seniorkomite i fællesskab.   

Forslag til initiativer 
• Planlægge deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber for masters i samarbejde 

med DAF’s administration 
• Sikre passende og relevante rammer for debat om udvikling af masters-området, fx via konferencer i 

forbindelse med alle træningssamlinger og træningslejre 
• Invitere til fællestræning og træningslejre.  
• Via Facebook laves grupper på tværs af klubber, hvor motivation og niveau er sammenlignelige. 

Grupperne indbyder til fællestræning i løb, spring og kast efter lyst og behov. (Er igangsat med succes i 
løbegrupper)  

• Udvikling af et nyt Atletikmærke for masters - i samarbejde med DGI og Ældre Sagens afdelinger. 
(Børne-ungekomiteen og Seniorkomiteen inviteres med) 

• I de etablerede regionale trænernetværk og på alle former for trænerkurser skal der gøres opmærksom 
på mulighederne i, at trænerne hjemme i klubberne indbyder masters til at træne sammen med unge 
og seniorer. Lyst og engagement er styrende for deltagelsen.  

• Prioriteret indsats for at styrke motionsgang i klubberne. 
• Udvikling af stadionatletikken:  

o En rød tråd fra senior- til masters atletik. Begge grupper skal hen over året opleve integrerede 
aktiviteter. Det kan bl.a. gøres ved nye stævneformater, DM på bane i nyt setup i samarbejde 
med seniorkomite og Mangekampsgruppe, eller at flere arrangører kombinerer en Masters 
indledende runde med fx et UP-stævne.  

o Afholde 3-kamp til DM masters ude (valgfri løb, kast og spring) og inde (kuglestød + valgfri løb 
og spring) mhp. øget deltagelse. 
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Kommissorium for DAF Masters komite  
Sammensætning 
2 valgte:   Inge Faldager 

Pt. vakant.  
1 bestyrelsesmedlem: Karsten Munkvad 
  (suppleant: Svend L Christensen) 
2-3 udpegede:  Knud Høyer, formand 
  Knud E. Pedersen 

Tom Elmer Christensen 
Thomas Andersen  

Reference 
DAF bestyrelse 

Forankring 
DAF administration: Direktør Jakob Larsen 

Budget 
Kr. 100.000,-   Fastsat af bestyrelsen indenfor rammebudget vedtaget af årsmødet 

Budgetansvarlig 
Knud Høyer 

Arbejdsform 
Forventes at holde møde 3-4 gange årligt, heraf mindst 1 møde med deltagelse fra DAFs administration. 
Evt. flere møder via Skype business. 

Tilknyttede projektgrupper 
• Udviklingsprojekt: “Vil du heller ikke ligne din far eller mor” - Kvalitetsidræt for 50+. Tom Elmer 

Christensen er projektansvarlig i samarbejde med Knud Høyer. 
• Etablering af ’taskforce’ for masters-atletikkens udbredelse. Vagn Kildsig koordinerer gruppens  

Arbejde 
 
International repræsentation 
Jf. MKs formål: Masters Komiteens formand er DAFs repræsentant i:  
• World Masters Athletics General Assambly  
• European Masters Athletics General Assambly (pt + yderligere 2 delegerede).  

o MKs formand er pt. udpeget af EMA GA som kritisk revisor af regnskab for EMA Council 
sammen med en svensk repræsentant) 

o Nordic Masters Athletics Committee (pt + yderligere 2 delegerede) 
 
Dokument-bibliotek 
Dropbox 
 
/marts 2018 


